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1 Het jaar 2020 in vogelvlucht 

 

Het jaar 2020 zal in onze herinnering blijven als ‘het corona-jaar’. Het jaar waarin – om de pandemie tot staan 

te brengen – alle communicatie digitaal moest worden gedaan, spreekuren, zorgtoezeggingen, overleggen en 

ook de adviezen van de Adviesraad. Het sociaal domein waarover de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zich 

buigt, werd in enkele weken tijd omgebouwd tot een schijnbaar virtueel domein. Schijnbaar, want het sociaal 

domein van het gemeentelijk beleid is allesbehalve virtueel voor de mensen die het betreft, en op het moment 

van schrijven weten we nog niet of het virtuele tot dit jaar beperkt blijft. Immers, de huishoudelijke hulp, de 

scootmobiel of de regiotaxi zijn nog steeds heel tastbaar en de behoeften van de inwoners zijn allerminst 

virtueel. De adviezen van de ASD aan het College van Burgemeester & Wethouders (B&W) blijven dan ook 

concreet van belang.  

Bij een eerste blik op de activiteiten van de Ad-

viesraad Sociaal Domein (ASD) in 2020 noteren 

we uiteenlopende onderwerpen die in een ge-

vraagd of in een ongevraagd advies aan de orde 

kwamen. Een belangrijk onderwerp kwam aan 

de orde in de nota “Samenleven, samen doen: 

Herijking Sociaal Domein”, waarin het belang 

van concretisering bij preventie benadrukt 

werd. De ASD adviseerde om in deze, maar ook 

in andere beleidsnota’s duidelijker en concre-

ter doelstellingen aan te geven.  Het gesprek 

met de wethouders daarover vindt in januari 

2021 plaats.  

Een tweede onderwerp dat de ASD op de kaart 

heeft gezet (in een advies over de prijsverho-

ging van de regiotaxi) betreft de legitimiteit van 

de inkomenstoets bij de vaststelling van de eigen bijdrage van burgers die hulp en ondersteuning nodig 

Sociaal Domein 

 

Het Sociaal Domein omvat de beleidsterreinen van het 

gemeentelijk beleid gericht op zorg en ondersteuning. 

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verant-

woordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun in-

woners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfred-

zaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd 

in vier wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning 

(WMO 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet ge-

meentelijke schuldhulpverlening.  

 

https://www.stimulansz.nl/sociaal-domein-wmo-2015-

participatiewet-en-jeugdwet/ 

http://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein
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hebben. Nu in veel gevallen de eigen bijdrage voor alle inwoners gelijk is, lijkt dat misschien rechtvaardiger, 

maar in de praktijk betekent het dat de bijdrage voor mensen met een smalle beurs zwaarder weegt. Vanuit 

de landelijke politiek wordt deze inkomenstoets echter afgewezen. De ASD adviseerde het College van B&W 

om samenwerking met andere gemeenten te zoeken. De discussie over de inkomenstoets wordt overal in het 

land gevoerd, omdat alle gemeenten geconfronteerd worden met toenemende kosten voor de verschillende 

zorgfaciliteiten. Daar komen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug extra uitgaven vanwege de vergrijzing nog 

bij.  

Tegelijk was de pandemie een aanjager van 

vernieuwingen waar we ook na dit jaar gebruik 

van zullen blijven maken. Men onderzoekt mo-

gelijkheden van digitale dataverzameling onder 

cliënten van de sociale voorzieningen, of de 

werking van een burger-panel. Ook het digitaal 

kunnen bijwonen van gemeenteraadsvergade-

ringen is een verrijking van het democratisch 

proces. Maar ook vormt de digitalisering op al-

lerlei terreinen een toetssteen die kan aanto-

nen waar zich zwakke plekken bevinden in het 

systeem van de ondersteuning. Het zou niet zo 

moeten zijn dat alleen digitaal-vaardige men-

sen kunnen participeren in dit soort interactie. 

Ook in dit jaar heeft de ASD het eigen functio-

neren onder de loep genomen. De effectiviteit 

van de ASD is een punt van aandacht. Soms is 

er bijvoorbeeld slechts een korte voorbereidingstijd beschikbaar om een nota of een beleidsvoornemen goed 

onderbouwd te becommentariëren. Ook hierover wordt het debat met de gemeente de komende tijd voort-

gezet. 

 

 

  

Inkomenstoets 

 

Bij de diverse manieren van zorg en ondersteuning is wet-

telijk vastgelegd dat de gebruiker een eigen bijdrage be-

taalt. Vaak is die eigen bijdrage lager naarmate de ge-

bruiker een lager inkomen heeft (de zogenaamde inko-

menstoets). Daarmee dragen rijkere mensen relatief wat 

meer bij aan de zorg. De Adviesraad Sociaal Domein ad-

viseert de gemeente in de meeste gevallen een inko-

menstoets te hanteren, daar waar dat nu nog niet ge-

beurt. Dat komt meer tegemoet aan ons gevoel voor 

rechtvaardigheid. 

 

ASD, gemeente Utrechtse Heuvelrug, advies regiotaxi, 

december 2020 
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2 Adviezen 

 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2020 vijf adviezen uitge-

bracht en tweemaal met de wethouders gesproken. Het betrof de volgende onderwerpen: wonen en zorg - 

thuis in de wijk (januari), beschermd wonen (maart), herijking sociaal domein, de invloed van corona op het 

sociaal domein (juni), de verhoging van de eigen bijdrage voor de regiotaxi (december). 

2.1 Wonen en zorg – thuis in de wijk 

De ASD waardeert het programmaplan als een op dit terrein overzichtelijke inventarisatie van gewenste re-

sultaten, beoogde acties, mogelijke actoren en het voorgenomen tijdspad. Wel kunnen de kracht van het be-

toog en de bewaking van voortgang in acties worden verbeterd. Onder meer door een duidelijker verband te 

leggen met min of meer externe factoren en door prestatie-indicatoren getalsmatig te concretiseren. Ook zou 

vaker kunnen worden aangegeven wanneer (eerste) resultaten zichtbaar moeten worden en welke gevolgen 

die hebben voor de voortgang. Dit kan in de vorm van een prioriteitenstelling en een heldere budgettaire 

ruimte. 

2.2 Beschermd wonen 

De ASD constateert met instemming dat de client centraal staat en dat clientinformatie en clientervaringen 

een belangrijke bron van data en informatie zijn om de beweging in kaart te brengen. De ASD ziet met belang-

stelling uit naar de manier waarop dit verder geoperationaliseerd wordt.  

De ASD noteert dat zorgvuldigheid in gevaar 

komt als de afbouw van voorzieningen wordt 

ingezet, vóórdat nieuwe voorzieningen zijn ge-

realiseerd. Dat gevaar is bijvoorbeeld groot als 

de ‘ambulantisering’ van de zorg wordt door-

gevoerd, vóórdat in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug voldoende passende woonruimte 

beschikbaar is. Het gebrek aan woonruimte in 

het algemeen wordt keer op keer erkend, zon-

der concrete voorstellen om dit aan te pakken. 

In de nota wordt gesteld dat ernaar wordt 

gestreefd om een substantieel deel van de 

huidige gebruikers van intramurale zorg te 

begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke 

eigen voorziening in de wijk. De ASD vindt het 

risico van ‘ongelukken’ onverantwoord groot als de 24 uurszorg te gehaast wordt omgezet in een begeleiding 

op afstand. In de nota ontbreekt een beschrijving van noodzakelijke vangnetten tijdens het transformatie-

proces. 

De voorgenomen ‘ambulantisering’ gaat nieuwe eisen stellen aan de kennis, vaardigheden en houding van 

zorgverleners. Naar verwachting zullen zij (nog meer dan nu) competenties moeten ontwikkelen, zoals vast-

houdendheid in het actief opzoeken van “zorgmijders” en van cliënten die slordig met afspraken omgaan. 

Naar ons oordeel zal het beleid aanmerkelijk aan kracht winnen, als er een aparte paragraaf gewijd gaat 

Ambulantisering 

 

Gemeenten hebben sinds 2015 steeds meer verantwoor-

delijkheden gekregen op het gebied van Maatschappe-

lijke Opvang en Beschermd Wonen, en mensen gaan 

sneller na verblijf in een tijdelijke woonvoorziening terug 

naar de wijk. De Universiteit Utrecht doet momenteel vijf 

jaar lang onderzoek naar de gevolgen hiervan voor dak-

lozen en voor de samenwerking tussen verschillende par-

tijen. 

 

https://www.socialevraagstukken.nl/de-blauwe-aan-

pak-van-verward-gedrag/ 
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worden aan de opleiding en coaching voor verdere professionele ontwikkeling en persoonlijke groei van be-

trokkenen. 

2.3 Invloed van corona op het sociaal domein 

De corona pandemie heeft de gemeente onmiskenbaar met veel dynamiek geconfronteerd. Als ASD werden 

we daarvan op de hoogte gehouden door mondelinge rapportages door de betreffende beleidsmedewerker 

en door notities over de stand van zaken in Utrechtse Heuvelrug en de regio. De ASD waardeert het dat de 

wethouder daarnaast in een overleg op 18 juni wilde reageren op vragen vanuit de ASD, zoals in een uitge-

breide brief aan hem waren voorgelegd. Het overleg was transparant en informatief. 

2.4 Samen leven, samen doen; herijking van het sociaal domein 

In deze nota herijkt de gemeente zijn beleidsuitgangspunten in het sociaal domein. Men constateert dat de in 

2014 gemaakte beleidskeuzen voor het grootste deel nog steeds van toepassing zijn, maar dat de focus ver-

schuift van het goed inregelen van de individuele maatwerkvoorzieningen naar preventie. In maart 2018 zijn 

de beleidskeuzen tijdens een evaluatieavond met inwoners besproken. Uit deze evaluatie kwam naar voren 

dat inwoners veel van de gemaakte beleidskeuzen als prettig ervaren. Dus is er geen aanleiding voor een grote 

bijstelling van de beleidskeuzen. Veel van de beleidskeuzen die in dit stuk worden genoemd zijn in de basis 

gelijk aan die uit 2014. 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseerde als 

volgt: de ASD kan zich in zijn algemeenheid vin-

den in de uitgezette beleidslijnen van de gro-

tere aandacht voor preventie en het meer be-

nutten van burgerparticipatie in de hulp aan in-

woners.  

De ASD is ook tot de conclusie gekomen dat 

over deze nota inhoudelijk geen verdere uit-

spraken kunnen worden gedaan omdat het al-

leen gaat over voornemens en de uitvoering 

buiten beschouwing blijft. Dat betreurt de ASD. 

De nota vermeldt slechts in een uitzonderlijk 

geval enig concreet voornemen om het beleid 

in acties om te zetten. Acties, die naar de me-

ning van de ASD in principe meetbaar en te 

evalueren dienen te zijn. De ASD constateert 

ook dat in het geheel niet gerefereerd wordt 

aan ervaringen en input van de inwoners die gebruik maken van de voorzieningen. 

De ASD heeft er begrip voor dat de politieke context voor het college aanleiding kan zijn om door vage be-

woordingen handelingsruimte te creëren. Maar de omhaal van woorden in deze nota maakt het voor ons 

moeilijk om diepgang in onze adviezen aan te brengen. Met andere woorden: de gehanteerde vorm staat een 

goede dialoog over de inhoud in de weg. 

Daarnaast werd de nota aan de ASD voorgelegd nadat hij al het gehele besluitvormingstraject had doorlopen, 

en was er veel te weinig tijd om input te kunnen geven in het democratisch proces. 

Transitie 

In 2015 is de wet op zorg en ondersteuning vernieuwd en 

daarmee zijn meer taken van het rijk overgegaan naar de 

gemeente. Eén van de speerpunten van de nieuwe wet is 

dat mensen die hulp nodig hebben, zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen, waarbij de gemeente waar nodig 

ondersteuning biedt. De Adviesraad Sociaal Domein 

houdt zich sinds 2015 bezig met deze transitie (“de over-

gang van het rijk naar de gemeente”) en die van de 

jeugdhulp en adviseert hij ook daarover. Sinds juni 2017 

is het terrein verder uitgebreid met advisering rondom de 

Participatiewet en alles rondom werk en inkomen. 

 

https://www.heuvelrug.nl/wie-zitten-er-de-adviesraad-

sociaal-domein 
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Deze nota riep bij de leden van de ASD dan ook de vraag op wat de gemeente beoogde om de ASD überhaupt 

om advies te vragen. Er waren ternauwernood aspecten te vinden die om een beoordeling vroegen. De taken 

en de functie van de ASD komen hierbij in feite in het gedrang.  

Vanwege bovenstaande voegde de ASD een algemeen advies toe: De ASD adviseert de gemeente om deze 

nota op afzienbare termijn (maximaal binnen zes maanden) te laten volgen door zeer concreet uitgewerkte 

plannen op basis van dit beleidsdocument. 

Het gesprek met de wethouders over deze kritische noten moet op het moment van schrijven nog plaats 

vinden en staat gepland voor januari 2021. 

2.5 Regiotaxi 

De ASD werd door de gemeente gevraagd advies te geven op zijn voornemen om de eigen bijdrage voor ge-

bruikers van de regiotaxi te verhogen. Na een mondelinge toelichting van de gemeente op dit voornemen 

heeft de ASD vanwege het ontbreken van een voorstel, slechts in algemene termen kunnen adviseren. De 

belangrijkste adviezen zijn:   

Het is nuttig om een beter cijfermatig beeld te krijgen van de sociaal-economische positie van de gebruikers 

(inclusief ontwikkelingen als vergrijzing en dergelijke), en de wijze van toekenning van een regiotaxi-pas. Hel-

dere criteria zijn nodig.  

Dataverzameling is ook nodig om te bepalen of de vraag zal afnemen door de prijsverhoging, omdat de doel-

groep het bedrag van de eigen bijdrage niet meer kan/wil opbrengen.  

Een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker is soms rechtvaardiger dan een recht-

toe-rechtaan prijs per zone. Landelijk is een debat gaande over de legitimiteit van deze inkomenstoets. De 

ASD adviseert de gemeente om in discussie te gaan met andere gemeenten over de wettelijke grondslag van 

het inkomens-onafhankelijke-bijdrage-systeem. 

2.6 Respons 

Voor de Adviesraad Sociaal Domein is het van wezenlijk belang om een reactie te ontvangen op zijn adviezen. 

Door tijdgebrek en andere prioriteitenstelling vanwege de corona-periode is het er niet altijd van gekomen, 

maar dat blijft wel een belangrijke doelstelling om het debat gaande te houden. In het eerstkomende gesprek 

met de wethouders zal dat ook een prominent punt zijn. De ASD wil ontvangen reacties ook op de website 

publiceren, zodat het debat voor de burgers te volgen is. Op die manier hoopt de ASD ook weer reacties vanuit 

de samenleving te ontvangen die voeding betekenen voor toekomstige adviezen.  

In 2020 is de reactie in een aantal gevallen vanuit het gemeentelijk apparaat gerealiseerd in de vorm van een 

gesprek.  
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3 Organisatie 

In een voortdurend proces evalueert de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Utrechtse Heu-

velrug zijn interne werkwijze en faciliteiten en past hij ze waar nodig aan. Zo ook in 2020. Hieronder is een 

aantal van de eerder benoemde aandachtspunten verder beschreven met hun effecten gedurende het jaar 

2020. In de afgelopen tijd kwamen er veel andere ideeën naar voren om onze eigen werkwijze te verbeteren. 

Die worden ook in de komende tijd verder uitgewerkt. 

3.1 Klant-tevredenheid  

De inhoud van de adviezen die de ASD wil voorleggen staat of valt met de input die vanuit de samenleving 

naar de ASD toekomt. Vanaf 2019 heeft de ASD gericht geprobeerd om data te verzamelen over de “klant-

tevredenheid” van de gemiddelde burger die zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat blijkt in vrijwel alle op-

zichten ingewikkeld te zijn. Er is weinig communicatie vanuit de burgerij over de onderwerpen die sinds 2015 

op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd en beslist, terwijl het toch onderwerpen zijn die diepgaande ge-

volgen op de levens van mensen kunnen hebben.  

Met diverse termen proberen beleidsmakers, hun adviseurs en controleurs, en ook wij als adviesraad zicht te 

krijgen op de vraag of de zorg en het beleid daaromheen voldoen aan wat inwoners nodig hebben. Burger-

participatie gaat uit van een actieve burger die van zich laat horen als hij of zij iets nodig heeft. Gegevens-

verzameling is een sleutelbegrip met kwetsbare kanten. Soms gaat het uit van een rijstebrijberg van informatie 

en daaruit kiezen wat het best in je straatje te pas komt. Soms is het een sturende vragenlijst die tot verteke-

ning leidt. Grootste hobbel hierbij is de vraag of de gegevens die men verzamelt wel een representatief beeld 

geven dat opgaat voor de meerderheid van de gebruikers. Hetzelfde geldt voor het gebruik van digitale vra-

genlijsten. Kortom, we zijn er als Adviesraad nog zeker niet uit hoe we op een effectieve en betaalbare manier 

recht kunnen doen aan de realisatie van daadwerkelijke burgerparticipatie. 

Adviesraden in andere gemeenten lossen dit 

gebrek aan “burger-participatie” op door zijn 

leden te rekruteren uit bepaalde belangen-

groepen, waarbij een soort van achterban-ver-

deling ontstaat. Dat is niet de manier waarop 

de ASD in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

werkt. In deze gemeente is de Stichting Sociale 

Dorpsteams actief waar de burgers een beroep 

op de nu bestaande wetten kunnen doen. Dat 

toont een korte lijn van gebruiker naar besluit-

vormer. 

De ASD heeft in 2020 contact gelegd met de So-

ciale Dorpsteams om beter zicht te krijgen op 

wat er “in het veld” gebeurt. Daarvoor is bij elk 

van de dorpsteams een overeenkomstige vra-

genlijst gebruikt, zodat de uitkomsten vergele-

ken kunnen worden. Door de corona-periode is de uitvoering van dit initiatief vertraagd.  

De ASD zoekt naar mogelijkheden om te putten uit de ervaringen die burgers hebben (gehad) met beleids-

maatregelen binnen het sociaal domein. En dat zonder te willen optreden als belangenbehartiger in 

Burger-participatie 

 

Bij een onderwerp dat zozeer ingrijpt in het dagelijks le-

ven van burgers als zorg en ondersteuning, en jeugdhulp, 

is het meedoen aan de besluitvorming erover van wezen-

lijk belang. Met de groei in overlegorganen (“inkoop ta-

fels”) wordt het onduidelijker voor de gebruikers hoe zijn 

belangen optimaal “bediend” kunnen worden. De  me-

ning van de burgers gaat nogal eens verloren in de bu-

reaucratische regels. Daarin moet de Adviesraad zijn rol 

nemen. 

 

https://www.heuvelrug.nl/wat-doet-de-adviesraad-so-

ciaal-domein 
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individuele zaken en zonder algemene conclusies te trekken uit toevallig verkregen data. Enerzijds heeft de 

ASD niet voldoende fondsen om uitgebreide enquêtes te laten houden. Anderzijds moet de wijze van data-

verzameling garant staan voor een representatieve en onafhankelijke uitkomst. Een mogelijkheid is bv. een 

burger-panel al is dat niet altijd representatief waar het gaat om digitale vaardigheden. Een andere mogelijk-

heid voor contact met inwoners is het werven van nieuwe leden van de ASD die beschikken over eventuele 

“ervaringsdeskundigheid”. Daarbij moet dan weer rekening gehouden worden met de afstand tot “het veld”. 

Hoe onafhankelijk is het oordeel van iemand die net een problematische ervaring heeft gehad met een zorg-

instantie? Allerlei deskundigheden kunnen worden ingezet. Zo is in 2020 overlegd met de strategisch project-

leider inkoop Jeugdwet en WMO Regio ZOU (Zuidoost Utrecht) en heeft een afgevaardigde namens de ASD 

een vergadering van het Seniorenplatform bijgewoond. 

Omgekeerd wil de ASD ook zichzelf meer zichtbaar maken voor burgers. Bijvoorbeeld in publieksbijeenkom-

sten, maar dit blijkt een lastige klus die niet alleen veel tijd maar ook ervaring vergt. Momenteel is dit gezien 

corona al helemaal geen optie. 

3.2 Digitalisering en website  

In samenspraak met de ontwikkeling van de nieuwe website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft ook 

de Adviesraad Sociaal Domein een eigen website opgezet, die in de loop van het jaar 2020 beschikbaar is 

gekomen.  Een aantal details moet nog worden verbeterd. De website is bereikbaar op: https://www.heuvel-

rug.nl/adviesraad-sociaal-domein . 

In het intranet van de gemeente heeft de ASD de beschikking over een aparte, besloten, set van pagina’s voor 

zijn documenten. De leden van de ASD hebben hierin hun eigen archiefsysteem opgezet en afspraken vastge-

legd.  

3.3 Functioneren vergaderingen en kerngroepen 

In 2020 heeft de ASD in totaal negen keer plenair vergaderd, gedeeltelijk in fysieke bijeenkomsten, maar ook 

digitaal, via een Teamsverbinding. Er waren drie groepen actief rondom drie inhoudelijke kern-aandachtspun-

ten:  

• Schuldhulpverlening en participatiewet; 

• Jeugdhulp; 

• WMO en communicatie. 

Elke kerngroep bestaat in principe uit drie leden, zodat een zeker mate van specialisatie ontstaat. Daarmee 

wil de ASD sneller en alerter op ontwikkelingen kunnen inspelen. Tegelijk houden de plenaire vergaderingen 

hun waarde om onderwerpen tegen elkaar te kunnen afwegen en met elkaar te verbinden in een groter ver-

band. De plenaire vergaderingen hebben in het voorjaar van 2020 nauwelijks uitval laten zien, en na de zomer 

heeft zich een nieuwe routine van Teams-vergaderingen ontplooid (met dank aan de gemeente voor de soft-

ware-faciliteiten). 

De voorzitter heeft in het najaar van 2020 de leden gevraagd naar hun ervaringen met het werken in kern-

groepen. Overall conclusie is dat de specialisatie goed werkt, maar dat door een aantal vacatures van de raad 

zelf de kwaliteit en de productiviteit van adviezen nog verbeterd kan worden. Zo heeft de ASD een paar maal 

een advies onder tijdsdruk moeten formuleren waar niet alle leden optimaal bij betrokken waren. Ook corona 

was daar een praktische spelbreker bij. Bij gemeentelijke beleidsfunctionarissen merken we in toenemende 

mate de wens om in direct contact met elkaar te treden. 

https://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein
https://www.heuvelrug.nl/adviesraad-sociaal-domein
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3.4 Format voor adviezen 

In de loop van 2020 is de behoefte (weer) gebleken aan een overzichtelijke vorm waarin adviezen kunnen 

worden opgesteld. Een aantal jaren geleden werd een dergelijk schema gebruikt, maar dat voldeed niet aan 

de veranderende vormen van input leveren in het besluitvormingsproces. Tegenwoordig is er meer ruimte 

voor informeel overleg voordat een voorstel op papier staat – waarbij de ASD al in een vroeg stadium zijn 

standpunten kan ventileren. De andere kant van deze flexibeler omgang met procedures kan zijn dat ondui-

delijk is wie wat heeft geadviseerd in welk stadium. 

Er is nu een document in ontwikkeling waarin de stadia hun eigen plek krijgen en daar beschreven worden – 

ook dus als het gaat om informeel overleg.  

De denkwijze en redeneringen achter het advies worden daarmee transparant en beter toetsbaar.  Zo kunnen 

ook ongevraagde adviezen en briefadviezen toch alle aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen. De ASD 

hoopt op deze manier vaker en ook een betere respons van de gemeente uit te lokken op zijn adviezen. 

3.5 Regionalisering 

De besluitvorming over praktische beslissingen vindt steeds vaker plaats op een niveau boven dat van de ge-

meente, in regionale samenwerkingsverbanden. Dat maakt het ondoorzichtig wat de mogelijkheden en on-

mogelijkheden zijn. Bij onze advisering over de tarieven van de regiotaxi bleek bijvoorbeeld dat een regionale 

samenwerking kan leiden tot een scherpere prijsafspraak, maar ook tot minder service voor de gebruiker.  

In een tijd waarin de gemeente ingrijpend moet bezuinigen vindt de Adviesraad Sociaal Domein het ook van 

belang dat hij zich bezighoudt met de wijze waarop zorg wordt “ingekocht” bij zorgverleners. Dilemma’s over 

de prijs-kwaliteit verhouding in de zorg vormen een onderwerp dat volop in beweging is. In onze regio gebeurt 

de onderhandeling over deze inkoop met een aantal omliggende gemeenten. De adviesraad werkt waar mo-

gelijk samen met adviesraden in de omliggende gemeenten, maar zoekt nog naar de juiste vorm van dat over-

leg. 

3.6 Reglement 

Op gemeentelijk niveau bestaat sinds de instelling van de ASD een reglement dat de bevoegdheden en sa-

menstelling van de Adviesraad regelt. Dat reglement werd in 2009 voor het laatst herzien. Het is dringend aan 

actualisering toe omdat door de uitbreiding van het werkterrein van de Adviesraad naar ook Jeugdhulp en de 

Participatiewet een zogenaamde verordening nodig is. Het concept daarvan wordt vermoedelijk in 2021 aan 

de ASD voorgelegd.    
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4 Samenstelling 

Het blijft voor de leden van de Adviesraad Sociaal Domein een uitdaging om binnen de beschikbare tijd als 

vrijwilliger goed ingelezen te blijven om met houtsnijdende argumenten adviezen te kunnen opstellen. De 

zittingstermijn voor nieuwe leden is vier jaar, met de mogelijkheid van een tweede termijn. Nieuwe leden 

worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de ASD zelf. De voor-

zitter wordt in functie benoemd en dient vooral een rol te hebben als coördinerende en verbindende actor en 

ook de dwarsverbanden te zien tussen de verschillende onderwerpen en kerngroepen. De ASD heeft in de 

gemeente een beleidsfunctionaris als vast aanspreekpunt en wordt voor zijn plenaire vergaderingen onder-

steund door een technisch notulist.  

4.1 Afgetreden leden 
In 2020 trad een aantal leden terug, onder meer vanwege het verlopen van hun termijn: 

• Marijke Hempenius 

• Petra Kempe 

• Frederieke Linthorst 

• Jeanette van Ulden 

De ASD zegt hen allen veel dank voor hun bijdragen, sommige van hen zijn wel acht jaar actief lid geweest. 

4.2 Huidige samenstelling 
De leden van de ASD waren in 2020: 

• Paul van Haaren, voorzitter 

• Hilly van Lokven, kerngroep WMO 

• Martha Meijer, secretaris, kerngroep WMO 

• Jan Meerdinkveldboom, kerngroep jeugd 

• Jan Moret, kerngroep schuldhulpverlening  

• Joke van Putten, kerngroep jeugd 

• Jaap Schravesande, kerngroep schuldhulpverlening 

4.3 Nieuw toegetreden leden 
Eind 2020 traden twee nieuwe leden toe: 

• Annedé van Zeben, kerngroep WMO 

• Glen van Gene, kerngroep schuldhulpverlening 

De ASD blijft nog nieuwe leden werven; het ideaal aantal leden is tien à elf. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij het secretariaat: 2020ASDUH@gmail.com . 

   

mailto:2020ASDUH@gmail.com
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5 Vooruitblik 

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag over 2020 is het jaarplan voor 2021 nog niet vastgesteld. Wel 

tekent zich een aantal aandachtspunten af waar de Adviesraad Sociaal Domein mee verder wil gaan.  

In de eerste plaats gaat het om het uitbrengen van adviezen op de onderwerpen die vanuit de politiek worden 

ingebracht. Daarnaast wil de ASD vaker zelf onderwerpen aan de orde stellen door middel van een ongevraagd 

advies.  

Beide soorten van advisering vergen een inhoudelijke onderbouwing met feitenmateriaal vanuit de samenle-

ving. Deze “burger-participatie” moet evenwichtig en doordacht worden gerealiseerd. We onderzoeken de 

mogelijkheden van een “burger-panel” als middel om informatie te verkrijgen die representatief is voor gro-

tere groepen burgers. 

De ASD als adviesorgaan en het gemeentebestuur als bestuurder hebben uiteenlopende rollen die elkaar aan-

vullen. Deze rollen verschillen ook in de opeenvolgende fasen van besluitvorming. De gemeente hanteert 

hierin een proces van beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming. In ieder van deze fasen kan de ASD 

een specifieke rol vervullen: nuancerend – criteria stellend – prioriteit stellend. Het is aan de ASD om steeds 

weer te bepalen op welk moment welke rol het meest aangewezen is. 

Verschillende soorten van informatie en argumentatie kunnen dus worden ingezet: een wederzijds open ge-

sprek in de beeldvormende fase; een afweging met alternatieven die getoetst kunnen worden door een bur-

ger-panel in de meningsvormende fase; en uiteindelijk, een onafhankelijk oordeel in de besluitvormende fase. 

Het format van de adviezen zou daarin behulpzaam kunnen zijn. 
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6 Jaarrekening en balans 

De gemeente stelt jaarlijks een budget aan de adviesraad beschikbaar voor gemaakte kosten. Omdat voorge-

nomen acties vertraging opliepen, waren die kosten geregeld lager dan begroot. Daardoor is het eigen ver-

mogen onbedoeld hoog geworden. Het zal in de komende jaren worden verlaagd, onder meer door aan de 

subsidie aanvrage een bovengrens te verbinden en begrote meerkosten voor eigen rekening te nemen. Ove-

rigens werden in de begroting 2020 de posten Professionalisering (waaronder trainingen) en Publiciteit al te-

ruggebracht in verband met de Covid 19 pandemie.  

Ook heeft de ASD in september 2020 het gangbare vacatiegeld omgezet in een vaste onkostenvergoeding. De 

hoogte van de tegemoetkoming per persoon per jaar is met ongeveer 40% verlaagd.  

 

 

Jaarrekening 
 

Balans 
 

                                                   
 
 

Begroting Resultaat 

  Per 31-12-2020 
 

Per 31-12-2019 

 Liquide 
middelen 

€ 
13.800 

 € 
14.130 

 

Inkomsten 
Subsidie gemeente 

 
€ 6.000 

 
€ 6.000 

  
Eigen ver-

mogen 

  
€ 
13.800 

  
€ 
14.130 

         
Uitgaven         
Onkostenvergoeding 

ASD leden 
 

€ 5.000 
 

€ 4.595 
      

Vergaderkosten € 1.300 € 4461       
Professionalisering € 0 € 256       

Attenties € 150 € 281       
Publiciteit € 0 € 6052       

Bankkosten € 180 € 136       
         
Saldo jaarrekening € -630 € -319       

.   

1) Begrote kosten voor de huur van locaties door de sollicitatiecommissie vervielen omdat de gesprekken 

met kandidaten digitaal moesten worden gevoerd. 

2) Er is voor rekening van de ASD een wervingsadvertentie in de lokale bladen geplaatst voor nieuwe leden 

van de ASD. 

 

 

 


